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 Autor se v diplomové práci na dané téma snaží za pomoci dostupné literatury vytvořit 

ucelený přehled o problematice rané specializace a pomocí dotazníku a neřízeného rozhovoru 

zmapovat reálný výskyt předčasné specializace v českém biatlonu. V návaznosti na to, se 

zabývá otázkou, jaký vliv má raná specializace na zdraví biatlonisty a popřípadě na předčasné 

ukončení jeho sportovní kariéry. 

 Komplexní pohled na celou problematiku řeší  souhrnem dosud existující literatury,  

následně vytvořením a rozesláním 89 dotazníků a provedením 39  neřízených rozhovorů. 

Shromážděná data kategorizuje a následně procentuelně vyhodnocuje. Ze závěrečného 

hodnocení plynou některé zajímavé postřehy, které by si zasloužily větší rozpracování 

(konkretizaci doporučení pro trenéry, sportovní centra nebo ČSB) a následnou publikaci 

biatlonové veřejnosti.  

 Ke zvýšení celkové úrovně práce by přispělo citlivější řazení jednotlivých kapitol a 

návaznost mezi jednotlivými tématy tak, aby nedocházelo k jejich opakování. Na str.25 autor 

uvádí citaci: „Velmi důležitým bodem je doba střelby a čas strávený na střelnice, kde 

závodník může nasbírat za 4 položky až 80 sekund.“(Sucharda 2000), ale v uvedené literatuře 

se zmíněná citace vůbec nevyskytuje - vysvětlí při obhajobě!!! V samotném textu se občas 

vyskytují formulační nepřesnosti (např. str.81: „dioptrickými měřidly“) a pravopisné chyby 

(např. str.88: „nevyzrálý závodníci“).   

 Vzhledem k tomu, že po stránce formální diplomová práce obsahuje všechny 

náležitosti, doporučuji její přijetí k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

V Jilemnici 17.9.2008     Mgr. Jan Sucharda 

                              v.r. 

 



Otázky: 

 Co by doporučil ČSB, aby nedocházelo k takové „úmrtnosti“ při přechodu do 

seniorských kategorií? 

 Jestli zná a ví, jakým způsobem se v současnosti rozdělují peníze na talentovanou 

mládež v biatlonu – co by změnil? 

 Jak by mohl doktor zpracovávat DP??? str.94. 

 Proč použil historické literatury 1976??? 

 


